
Begeleidende tekst kleine types 2, 4, 6 en 7 nieuwe regelgeving 
Ondersteuningsnetwerken en -teams 

Regio Mechelen - Brussel 
 
Hoe gaat u te werk om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen voor de types 2, 4, 6, 7 voor het                     
schooljaar 2019-2020? 
 

1. Lijst alle leerlingen van de school op (huidige + nieuwe) die ondersteuning nodig hebben voor               
type 2, 4, 6, 7  én die beschikken over een  verslag of gemo�veerd verslag of               
inschrijvingsverslag . 

 
2. Via het  so�warepakket van de school gee� u vervolgens voor al deze leerlingen door met               

welke school BuO u wenst samen te werken. 
 

De nodige gegevens van de verschillende BuO-scholen, vindt u in de folder in bijlage. 
Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen met uw ondersteuningsnetwerk. 

 
3. Deze gegevens worden dan vanuit het so�warepakket van de school, via  DISCIMUS ,            

doorgestuurd naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (= AGODI) . 
 

Alleen de scholen voor gewoon onderwijs kunnen hun gewenste samenwerking met de 
betreffende BuO-scholen/ondersteuningsnetwerken meedelen aan de overheid.  Meer info 
hieromtrent kunt u vinden in de omzendbrief: 
h�ps://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5 

 
4. Om vlot te kunnen starten vanaf  1 september 2019  vragen wij u om: 

 
- de namen van de leerlingen die recht hebben op ondersteuning én voor wie duidelijk is               

dat er ondersteuning nodig is of blij� (= reeds gekende leerlingen), zo snel mogelijk en               
uiterlijk tegen 21 juni  door te geven aan de scholen voor buitengewoon onderwijs en/of              
aan het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Dit kan door te mailen naar de             
contactgegevens op de folder.  

 
- aanmeldingen van nieuwe leerlingen door te geven vóór 1 oktober 2019 (= 1 ste teldatum)              

en  waar het kan voor eind juni . 
 

- aanmeldingen van nieuwe leerlingen ná oktober door te geven vóór 1 februari 2020 (= 2 de               
teldatum). 

 
Alvast bedankt om deze informa�e te delen met de belanghebbenden. We zijn ervan overtuigd dat               
we op deze manier verder kwalita�eve ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met een type 2, 4,                
6 of 7 (gemo�veerd) verslag in het gewoon onderwijs. 
 
Direc�es BuO, de ondersteuningsnetwerken en -teams regio Mechelen-Brussel  
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